
2. neděle adventní 

8. prosince 2019 

Mše svatá byla obětována za farníky. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 

  Pondělí   –   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

  Pátek       –   Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

  Sobota    –   Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

  Neděle     –  3. neděle adventní              

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   
 Pondělí    17:15  -  Na poděkování Panně Marii za obdržené milosti a prosba o přímluvu 

 Středa      17:15  -  Za + rodiče, prarodiče a Pavla Froleka 

 Čtvrtek     17:00  -  A d o r a c e        18:00  -  Mše svatá v Polničce      
 Pátek        17:15  -  Za skautky a světlušky 

 Sobota       7:30  -  Na poděkování za dar víry 

                  16:30  -  ZH:  Za + tatínka Jiřího Forala 

 Neděle       9:00   -  Za dar víry v rodinách 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ  
 Děkuji za Vaše dary při sbírce na církevní školy - vybralo se 16.500,- Kč. 

 Děkuji také za dary do kasičky na zaplacení Adopce na dálku. 

 Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie oslavíme zítra! Hned po mši 
svaté prosím o krátké setkání všechny naše stávající i nové lektory. 

 Každou adventní sobotu je rorátní mše svatá v bazilice, v 7:30 s průvodem 

dětí s lampami. Potom vždy snídaně na faře. 

 Ve všední dny po mši sv. si můžete chodit zapisovat mše svaté na příští rok. 

 Dnes odpoledne ve 14:00 křest malého Martina Krejčího a v sobotu 14.12 ve 

14:00 Kateřiny Prokešové. 

 Dnes v 15:00 Vás zvu na farní promítání za rok 2019 a z Arménie. 

 Dnes večer v 18:00 bude společná modlitba a vzpomínka na zemřelé děti a na 
jejich rodiče – akce Zapalme svíčku bude v bazilice. 

 Na svátek svaté Lucie přivítáme při mši svaté naše nové světlušky (je to jejich 
patronka) a potom večer v 18:30 bude na Zelené hoře Slavnost světla. Po 

průvodu s lampami v ambitech bude krátký koncert v kostele. Účinkují: 
Barbora Mičková – soprán, Michaela Štefáčková – mezzosoprán a Hana 
Loubková – klavír, a také trumpetisté ZUŠ. 

 Společenství Modlitby matek se sejde v sobotu 14.12. v 17:00. 

 Děkuji otci Pavlovi Kafkovi, správci Diecézního fondu PULS za povzbuzení. 

 Příští neděli s námi bude bohoslovec Jiří Dyčka z Blanska – jeho tříletá praxi 
tím u nás skončí. Teď jej budeme provázet modlitbou do jeho svěcení. 

 

Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz 

               http://zdarskefarnosti.cz    www.facebook.com/zdarskefarnosti  
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